ANALYSEPAKKETTEN BODEMVRUCHTBAARHEID BASIS (1B )

BODEMVRUCHTBAARHEID EN BEMESTING

(NIEUW PER APRIL 2021)

BODEMBIOLOGIE, BODEMCHEMIE EN BODEMFYSICA

Bodemvruchtbaarheid is een samenspel van biologische activiteit en chemische evenwichten,
bodemreserves en biochemische processen. De innovatieve aanpak van Koch - Eurolab geven goed inzicht
in de bodem, waarop een meer gedegen advies kan worden gestoeld. Problemen met groei, uitval en
dergelijke kunnen met de bodemanalyse C het beste worden geïdentificeerd en voorkomen.
Hieronder een overzicht van de meest gevraagde soorten bodemanalyses, voor overige analyses wordt
verwezen naar de centrale prijslijst op de website www.eurolab.nl

BODEMVRUCHTBAARHEIDS ANALYSE BASIS € 154,- excl. kortingen *) CA 15 werkdagen
•
•
•
•
•

Hoofdvoedingselementen
Organische stof, C/N
Latente zuurstofstress
Spoorelementen
pH-KCl

Geschikt voor diverse soorten advies,
Voor overzicht het volledige analysepakket zie het rapportvoorbeeld in de prijslijst.
www.eurolab.nl/analyses.htm
MEEST POPULAIRE OPTIES / AANVULLENDE ANALYSES:










Granulair / korrelgrootte-analyse compleet + € 164,10 standaard zandfracties, lutum, leem, afslibbaar. M50 en D10/60.
Globale indeling lutum silt en zand (laser) + € 38,Chloride + € 37,Bodemleven screening MICROFAUNA (kleinere bodemdiertjes) + € 187,Protozoa, beerdiertjes, raderdiertjes, totaal aantal nematoden
Bodemleven screening MESOFAUNA (grotere bodemdiertjes) + € 147,potwormen, springstaarten, mijten en duizend- en miljoenpoten en keverlarven.
Dit bodemfauna onderzoek brengt (aanvullende) informatie over de oude kracht (omvang van de
mineralisatie door het bodemleven), de bodemdiversiteit. Deze wordt onderzocht in de bodemlaag
0-20 cm, in de regel niet in ondergrondmonsters. Reeds inbegrepen is de analyse foodweb
mineralisatiekracht.
Bodem hygiëne Bacteriën: € 128,E-coli en enterobacteriën, Clostridium botulinum en perfringens (voorscreening),
Bodem hygiëne Schadelijke Schimmels en Candida: € 128,Diverse Aspergillus en Schadelijke Candidagisten,
Listeria en Salmonella € 42,Schone grond analyse zware metalen, PAK’s minerale olie en PCB + € 300 ,-

*) internetprijzen afhankelijk van het aantal monsters dat wordt ingezonden excl. advies, btw en
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monsterneming (franco Deventer) en bij automatische afschrijving. Deze prijs geldt alleen indien met het
monster een op onze site aangemaakt monster-begeleidingsformulier is bijgevoegd. Kleine
pakketwijzigingen voorbehouden. Aanmaken formulier www.eurolab.nl/analyses.htm
Naast deze genoemde routinepakketten zijn er ook vele andere mogelijkheden voor bodemonderzoek,
veelal voor speciale onderzoeksvragen en research dan wel juridische vraagstellingen.
ADVIEZEN (optioneel) Adviezen variëren met het doel waarvoor advies wordt gegeven. Sommige adviezen
worden grotendeels geautomatiseerd bijgeleverd, anderen zijn grotendeels op maat gemaakt. Ook indien
ons geen advies wordt gevraagd, worden de streefwaarden vermeld, wanneer het gebruiksdoel van de
grond tenminste bij ons bekend is.
PRIJZEN VAN ADVIES:
De meeste door Koch - Eurolab te geven adviezen zijn op basis van organische bemesting eventueel
aangevuld met minerale meststoffen. Voor vrijwel alle adviesrichtingen is ook een strikt biologische advies
mogelijk, deze hebben meestal dezelfde prijs. Sommige adviezen zijn echt op maat, dat komt door het
soort advies, maar ook wanneer u een wat meer passend, uitgebreider advies wilt n.a.v. uw situatie.
Algemene adviezen
 border / plantsoen algemeen (+€25,-)
 moestuin (+ € 20,-)
 grasland blijvend, zonder derogatie (+€8,-)
 grasland nog in te zaaien, zonder derogatie (+€8,-)
 akkerbouw/groenteteelt/bollen, mineralenadvies extensief (+€8,-)
op maat adviezen (geef wat meer info aan ons over uw plannen)
 bomen/laanbomen overige (+ €72,-)
 bomen/laanbomen met bestrating (+ €72.-)
 boomkwekerij (+ €72.-)
 wijngaard (+ 60,-)
 fruitteelt (+ 60,-)
 grasland (+ 65,-)
SPOEDMOGELIJKHEDEN
Normale termijn: geen spoedtoeslag, spoedprocedure per opdracht € 75 + 40% toeslag op de monsterprijs
geen spoedmogelijkheid voor bodemleven screening-bodemdiertjes
spoedmonsters alleen na overleg en vooraf melden datum aankomst.

VERZENDEN VAN BODEMMONSTERS
HOEVEELHEID BENODIGDE GROND PER MONSTER

Voor de bodemvruchtbaarheid basis analyse is nodig minimaal 750 - 1250 gram (ca 0.75 - 1,25 liter
grond)
indien aanvullend onderzoek wordt gevraagd dan ook extra grond nodig:
extra grond voor bodemleven screening + 2,5 liter (!!)
extra grond voor granulair / korrelgrootte compleet + 0,5 liter
extra grond voor schone grond (+evt. OCB) + 0,5 liter
voor de optie “bodem hygiëne analyse A en B ” is geen extra grond nodig.
- Verzend het grondmonster zo mogelijk binnen 1 week na de bemonstering.
- Sluit het bakje of zak met het grondmonster goed.
- Merk het emmertje, bakje of de zak daarna bijv. met een watervaste viltstift of een geschreven etiket
(etiket buiten op de zak, niet in de zak).
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INZENDFORMULIER AANMAKEN
Naast het monster is het nodig om een inzendformulier mee te sturen, die kunt u aanmaken via de
prijslijst met overzicht van de onderzoeken. (klik op winkelwagentje) zolang het monster niet wordt
ingestuurd is er geen verplichting, er zit ook geen betaalfunctie op dat winkelwagentje.
- Zoek in deprijslijst het gewenste analysepakket. Daarachter staan links naar een voorbeeldanalyse
en de link voor aanmaak van een inzendformulier.
- Vervolgens volgt u de stappen om het inzendformulier aan te maken.
- Print het inzendformulier en stuur deze mee met het monster.
PER PAKKETDIENST (GRAAG MET TRACK-AND-TRACE, VUL HIERTOE ONS E-MAIL ADRES IN: INFO@EUROLAB.NL)
Tartustraat 1 b 7418 GX DEVENTER NL
AFLEVERADRES (ZELF BRENGEN)
Tijdens openingsuren tussen 9.00 – 17.00: KOCH-EUROLAB Tartustraat 1 b 7418 GX DEVENTER
Aan de Tartustraat 1 b te DEVENTER staat buiten een pakjesbrievenbus voor het afleveren buiten
kantooruren.
RAPPORTEN U ontvangt per e-mail het rapport. Het is mogelijk dat wij tegelijkertijd kopieën (uitsluitend per
e-mail) versturen naar andere door u opgegeven belanghebbenden zoals adviseurs. Vermeld deze e-mail
adressen dan gelijk met de opdracht. Deze e-mail adressen blijven in principe voor toekomstige opdrachten
bij uw klantgegevens bewaard.
UPDATE 15-4-2021
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